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Brașovu, 11 Ianuarie v.
Oposiționalulu „Pești Naplo“ 

se plângea mai deunăcjl amara, 
că guvemulu lui Tisza sugrumă 
ori-ce suflare și mișcare liberă în 
feră, că a dejositu „națiunea" prin 
mijloce legale și ilegale pănă la 
acela grada, încâtu ministrula de 
culte și instrucțiune publică în- 
drăsnesce a introduce germanisa- 
rea « la Thun prin scolele țerii.

De ce se mai miră foia ma
ghiară ?

Cine suntâ ore cei ce salută 
cu „eljen“-url frenetice orî-ce le
ge, care face sîlă sîmțemintelora 
și convingeriloru nostre și res- 
trînge drepturile nostre naționale? 
Cine aprobă mai entusiasmați mă
surile escepționale luate în contra 
nostră, volniciile comise la ale
geri? Cine’șl saru din piele de 
bucuriă, când se facă represalii 
pentru scrieri și vorbiri naționa
liste ținute în dietă și afară din 
dietă ?

Nu tota „Pești Naplo*  cu so
ții sei?

Crede ore foia maghiară, credu 
aderenții ei seriosu, că în Unga
ria pote se înflorescă libertatea 
cea mai frumosă pentru „națiune" 
pre când libertatea cestorlalțl, cari 
formeză numai coda „națiunei", 
deși suntu în maioritate, este căl
cată în piciore? Puterea încura
jată în escessele ei, ținut’a ore 
vre-odată contu de anumite mar
gini?

Nefericirea acestoru țerî a fostu 
totdeuna, că cei cu putere mai 
mare au pretinsă libertatea numai 
pentru denșii și încă pănă acolo 
încâtă se potă tiranisa pe cei mai 
slabi. Așa a fostu pe vremile 
feudalismului și așa este acjl pe 
timpurile parlamentarismului mo
dernă. Au fostu călcate în piciore 
când o clasă când alta; când o 
națiune, când alta, când tote lao
laltă și pbte sosi unu timpii ca 
erăși se vină la rendu tote fără 
deosebire.

Cei ce nu-și iau trecutulu ca 
învățătură nu voru îndrepta nici
odată viitorulu.

„Der staturile trebue se-șl pro
pună realisarea vr’unui idealu!11 
esclamă contele Albert Apponyi 
cu ocasiunea desbaterei asupra legii 
militare, apoi adause îndată: „Și 
acestă idealu nu pote se fiă altulă 
decâtă cultura maghiară și numai 
maghiară ; er tote legile și insti- 
tuțiunile țerii trebue se aibă de 
scopă realisarea acestui idealu11.

Numai de aceea se opune con
tele Apponyi și nouei legi mili
tare, pentru că ea amână realisarea 
„idealului11 silindu pe tinerii „națiu- 
nei11 de a înveța nemțesce.

D-lă conte s’a declarată prin 
urmare solemnelă și în fața țerii 
ca kulturegyletistă și maghiarisă- 
toră.

Despre contele Apponyi se crede, 
că are prospecte de a ajunge odată 
la cârma țerii.

Naționalitățile nemaghiare îșl 
potă der înainte înfățișa viitorulă, 
ce le-ar aștepta sub ună guvernă 

Apponyi în'privința libertății și a 
culturei loră naționale. Apponyi 
ar forma ună guvernă liberală totu 
așa de reu decă nu mai reu ca 
ală lui Tisza. Cei ce au aștep
tată dreptate și echitate dela ună 
eventuală guvernă Apponyi, se-și 
pună de pe acuma pofta’n cuiu 
și se’și caute altă lucru mai folo- 
sitoră decâtă a adera la principi
ile partidei apponyiste.

Câtă pentru idealuri, aceste 
potă fi seu realisabile seu nerea- 
lisabile, seu bune seu nebune. Idea- 
lulă culturii ungurescl cum îlă în
țelege și proclamă Apponyi și șo- 
viniștii maghiari, mărturisimă, că 
îlă considerămu ca nerealisabilă 
și completamente nebună. Na
țiunea maghiară nici prin nume- 
rulă, nici prin puterea, nici prin 
alte împrejurări și însușiri ale ei 
nu pote se figureze între națiunile 
datătore de tonă în trebile culturii. 
Acesta trebue se-o recunbscă în 
interiorulă loră Apponyi nu mai 
puțină ca și ceilalți șoviniștl.

Națiunea maghiară nu va fi 
nici în viitoră precum na fostă 
nici în trecută dătătăre de cul
tură, ci numai primitore de cultură, 
cu celelalte națiuni mici. Rolulă 
de mijlocitore a culturii nu’lă pote 
ave nici pentru aceea nația ma
ghiară, pentru că în 4iua de a4i 
prin comunicațiunea și prin co- 
merciulă celă viu și mare popo- 
rele suntă în stare a’și câștiga 
cultura din isvbrele originale și e 
de prisosă orice mijlocitorii.

Ce va se <jică der idealulă cul
turii maghiare cum și’lă imagineză 
Apponyi și soți ? Cugetă ei ore că 
vor pute isola popârele nemaghiare 
de cultura europenă ? Seu voiescă 
se le aducă prin legi de instruc
țiune asupritore — ca pe șvabii 
din Peșta — acolo, ca se nu potă 
înveța nimicu în limba loră ma
ternă și se potă dobendi puțină 
cultură numai învețândă mai în- 
teiu unguresce ? Cugetă dumnealor 
că este cu putință se dăinuescă o 
asemenea tirănia aici în mijloculă 
Europei ?

Alte cu totulă ; trebue se fiă 
idealurile unui stată care vrea se 
țină pasă cu spiritulă timpului 
și cu cerințele adevăratei culturi. 
Idealulă culturii generale desvol- 
tate pe calea cea mai ușoră și 
rațională, adecă prin mediulălim- 
bei materne, bunăstarea materială 
a cetățeniloră, legi drepte și e- 
chitabile pentru toți, c’ună cu
vântă ună ideală mai largă, nu 
celă strimtă și scâlciată unguresc 
ală lui Apponyi.

ZOIHST JL.
Situația in Bnlgaria.

0 telegramă din Petersburg^ constată că 
situațiunea în Bulgaria e critică și că 
partisanii influințeitrusescl câștigă terenă. 
In acestă privință diarele din BucurescI 
ne aducu scirea, că raportorulti militarii 
ală diarului „Standard", d-lă Behrmann, 
se află de câteva dile în BucurescI; 
densulă va sta mai multă timpii în Ro
mânia, așteptândă, precum a spusă însuși, 
desfășurarea evenimenteloră în Bulgaria, 

cari, după părerea sa, vorii urma în 
curendă prin interveni rea Rusiei.

De altmintrelea se pare, că prințulă 
Ferdinand de Cobourg e în ajunu de 
a’și perde și puținele simpatii ce-le va 
fl avendă în Bulgaria. Etă ce se scrie 
din Sofia cătră „Staaten Corr.“: „Când 
Dumnedeu vre să percjă pe cineva îi 
ia mai înteiu mințile," la nimenea nu se 
putea aplica mai 'potrivită ca la prin
țulă Ferdinand, care s’a stricată acum 
cu totulă și cu clerulă bulgară. După 
disposițiunile bisericesol, în totu anulă 
se convocă sinodulă în Sofia și în’anulă 
acesta s’a deschisă sub președința me- 
tropolițiloră Simeon, Clement și Cons
tantină. In diua următore, la Crăciunulă 
gr. or., se făcu serviciulă divină pela 
medulă nopții în Catedrala Sevjeti Kral 
la care a asistată ună mare numără de 
Bulgari evlavioșl. Metropoliții, încunju- 
rațl de lumina fâlfăitore a nenumărate- 
loră luminări, celebrară în plină ornată, 
ceea ce oferea o priveliște de o sărbă- 
torescă pietate. Prințulă Ferdinand, care 
nu scia că și în biserica gr. or. se ser- 
beză nascerea Mântuitorului pela medulă 
nopții, se duse la ală doilea serviciu di
vină dimineța pela 9 ore în biserică, 
unde nu află pe nici ună Metropolită, 
numai pe ună predicatoră. Mâniosă focă, 
prințulă se duse la paiață, chema pe 
ministru-președinte Stambulov și pe mi- 
nistrulă de culte Dr. Stransky, ca să le 
spună, că elă disolvă sinodulă, respective 
nu’lă recunosce, și Jnă cere depărtarea 
mitropolițiloră din Sofia. In 12 Ianuarie 
n. pela 9 ore dimineța, cei trei capi bi- 
sericescl fură transportați în trei direc
țiuni diferite ale țerii, fiecare în câte-unu 
cară deosebită și însoțiți de gendarml, 
cari, precum se dice, s’au purtată așa 
de rău, încâtă servitorii Metropolițiloră 
au plânsu. Indignațiunea e forte mare 
între întrega poporațiune și e temere, 
că vaisbugni chiar între clasele mai bune".

Despre ună altă incidență se co
munică următorele din Sofia : Vechiulă 
drapelă ce fâlfăia pe paiață și carejmrta 
însemnele principelui de Battenberg, a 
fostă înlocuită fără de veste, suntă câte
va cjile, cu ună altă drapelă purtândă 
insemnele casei de Coburg. Acestă faptă 
a pricinuită diferite comentări, drapelulă 
casei Coburg fu înlocuită apoi cu ună 
drapelă națională. Der în dimineța ur
mătore drapelulă casei de Coburg fâlfăia 
din nou d’asupra palatului. Acestă nouă 
aparițiune este criticată într'ună chipă 
diferită.

Conspirații împotriva Sultanului.

In Viena auJssosită din Constanti- 
nopole scirî grave. Se cjice, că la pa- 
latulu din Yildizkiosk domnesce o viuă 
emoțiune, din pricină că s’a descoperită 
o conjurațiă care avea de scopă să in- 
gereze asupra politicei și ideiloră Sulta
nului. Conspirația e făcută de softale 
(studențl teologi), de aceea i-se și dă a- 
tâta însemnătate, căci totă acestă corpă 
religiosă a jucată rolulă principală și 
la detronarea Sultanului Abdul-Azis. Nu 
se scie, în ce direcțiune voiau softalele 
să cârmuiască politica Sultanului actuală, 
destulă că ei au fostă surprinși în adu
nări secrete, în care criticau violentă 
politica Sultanului. Unii dintre softale 
au fostă arestați și duși la paiață. Aci 
au protestată că ară fi conspirată și au 
cerută protecțiunea Marelui Vizir Kiamil- 
pașa, care dăduse corporației Softaleloră 

numărose dovedi de generositate. Celă 
care a descoperită conspirația este Mah
mud Djellal-Eddin-pașa. Comisiunea în
sărcinată cu anchetarea faptului a ascul
tată de mai multe-orl pe Marele Vizir 
Kiamil-pașa și pe ministrulă justiției 
Djevdet-pașa, aduși în afacere prin de- 
posițiunile Softaleloră arestați. Acestă 
incidență facesăsevorbescă de schimbări 
ministeriale.

Germanii în Samoa.
După scirile ce sosescă cu privire 

la Samoa, e cu putință se se ivescă ne
înțelegeri seriose între unele puteri și 
între Germania, din pricina purtării Ger- 
maniloră în Samoa. Dintre puteri suntă 
interesate în prima liniă Statele Unite 
americane și Anglia. Președintele Cle
veland, într’ună mesagiu adresată con
gresului Stateloră Unite, a declarată, că 
deși Germania asigură mereu că n’are 
nici dorința, nici intenția a răsturna gu- 
vernulă indigenă din Samoa, nici nu 
contestă drepturile acordate prin tratate 
Stateloră Unite în Samoa, ba încă învită 
pe guvernulă americană să se unăscă 
cu Germania pentru a restabili acolo 
pacea și liniștea, totuși din propunerile 
ei se observă intenția Germaniei d’a 
ave preponderanța în Samoa, și acesta 
e în contra învoeleloră de pănă acum. 
De altă parte purtarea ei de curend în 
luptele dintre indigeni face se se nască 
bănuiala, că Germania nu e mulțămită 
cu posiția ei neutră. Congresului i-s’au 
comunicată și nisce documente, în care 
suntă espuse vederile președintelui în 
privința politicei ce e a se urma în 
Samoa. In timpulă acesta în Samoa s'au 
petrecută fapte forte grave, despre care o 
telegramă dela 20 Ianuarie raporteză 
astfelă:

Situația e forte gravă. Germanii 
au dată focă mai multoră case, care 
portă stegulă americană și au închisă 
chiar pe mai mulți cetățeni americani. 
Germanii au trasă focuri și asupra unoră 
oficeri englesi.

Germanii în Zanzibaru.

Telegramele sosite din Zanzibară 
împărtășescă, că Arabii răsculațl au ata
cată misiunea catolică aprope de Poubou. 
Ei au măcelărită patru misionari ger
mani, er pe trei i-au reținută ca priso- 
nerl, cerendă ună preță de răscumpă
rare pentru ei. Doi misionari au scă
pată cu fuga. Ună alu doilea atacă l’au 
îndreptată Arabii asupra misiunii catolice 
din Tugu, la 15 mile spre vestă de 
Darel-Salem. Optă misionari au fostă 
măcelăriți.

„Kreuzzeitung" anunță numirea că
pitanului Wissmann în calitate de comi- 
sară germană pentru Africa orientală. 
Preotulă Stocker și conservatorii au pro
pusă în Reichstag să se interdică ven- 
darea rachiului în colonii.

Consiliului federală germană i-s’a 
înaintată proiectulă privitoră la prote- 
giarea intereseloră germane și la supri
marea comerciului cu Negri în Africa 
orientală. Acestă proiectă cuprinde și 
cere ună credită de vr’o două milione 
mărci. Măsurile trebuinciose se voră 
lua de comisarulă imperiului, care va 
ave să supravegheze și asupra societății 
germane africane și asupra amploiați- 
loră ei.

„Times" din Londra constată influ- 
ința funestă a politicei germane în A
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frica, politică care a răsculata pe indi
geni în contra civilisațiunii europene. 
Prin ace stă politică cancelarulu Bismarck, 
dice foia engleză, a perdutfi multă din pres- 
tigiulă său în Europa.

Măsurile germane Ia granița francesă.
Reichstagul^ a discutată bugetulă căi- 

loră ferate și cu acestă ocasiune depu- 
tatulă Petri a cerută guvernului se su
prime măsurile ce le-a luată la granița 
francesă în privința pașaporteloră, de a 
ave visa consuliloră germani din Franța. 
Ministrulă Boetticher a răspunsă, că 
aceste măsuri mai suntă încă și adl ne- 
cesare în interesulă păcii și ală prospe
rității Germaniei.

Neutralitatea Belgiei și Luxemburgului. 
.Standard" examineză eventualitatea n

care pote să decurgă din mortea regelui 
Olandei și, afectândă a crede, că neîn
crederea hrănită în acestă privință în 
contra Germaniei e curată gratuită, elă 
face să reiasă absoluta trebuință de a 
respecta neutralitatea Belgiei și a Luxem
burgului, și declară că statulu, care ar 
viola neutralitatea acesta, ar trebui să 
fie considerată ca inimiculă publică ală 
Europei. _________

SUIRILE BILEI.
Boboteza in Bucuresci s’a serbată cu 

deosebită solemnitate. La sfințirea apei, 
pe cheulă Dâmboviței, a asistată Regele 
și Regina cu o suită strălucită, miniștrii 
și toți înalții funcționari. Serviciulă di
vină l’a celebrată I. Presfinția Sa Me- 
tropolitulă Primată. După sfințirea apei 
Regele a trecută trupele în revistă, care 
au defilată. Tote diarele spună, că de
filarea a reușită în modă strălucită și 
Regele șl-a esprimată adânca sa mulță- 
mită cătră ministrulă de răsboiu gene
rală Mânu, care la rându’i a împărtășită 
acesta comandanțiloră de trupe.

* 
« *

Prințulu moștenitorii alu României se 
va logodi, precum anunță „Patriotulă" 
din Bruxela, cu principesa Enrieta, fica 
cea mai mare a comitelui și comitesei 
de Flandra. Cornițele de Flandra e frate 
cu regele Belgiei.

* * *
Dările in comitatulu Brașovului. Din 

raportulă inspectorului ung. de dare, ce
tită în ultima adunare a comitetului ad
ministrativă, aflămă că în jumătatea a 
doua a anului trecută s’au incassată : dare 
directă 515,089 fi. (restanță 12,622 fi.); 
dare militară 13,145 fi. (restanță 1519 fi.); 
dare de consumă pe vină și carne 79,832 
fi. ; dare de consumă pe zahară și bere 
39,247 fi.; dare de consumă suplimen
tară pe spirtă 43,903 fi. 27 cr.; dare pe 
spirtă 301,978 fi.; dare pe petroleu 
181,809 fi.; competințe de esecuțiă 311 
fi.; timbru și competințe 63,236 fi. (res
tanță 9,145 fi.); competințe de echiva
lentă 67,991 fi. (restanță 3218 fi.) și dare 
pentru fabricațiunea de bere 9297 fi. 
Cu totulă comitatulă Brașovului a plătită 
în semestrulă ală doilea ală anului tre
cută 1.358,194 fi., rămănândă restanță 
numai 23,286 fi. Inspectorulă mai ra
portă. că în acestă timpă nici o licitațiă 
asupra averiloră nemișcătore nu s’a ți
nută, și defraudărl nu s’au întâmplată.

** ♦
Reintorcerea in patrii. Ministrulă 

ungurescă de comunicațiune a dispusă 
încă de multă, ca toți acei supuși aus- 
triacl și cetățeni maghiari, cari voescă 
să se reîntorcă din Rusia în patria loru, 
să pota căpăta biletă de liberă percursă 
pe calea ferată. Direcțiunea căiloru fe
rate ungurescl a făcută acum ună favoră 
și mai mare în privința acesta, — dice 
„Erdelyi Hirado" — ordonândă, ca pentru 
transportarea bagagieloră ce nu trecă 
peste 2000 kilograme să li-se facă o 
reducere de 50% tuturoră aceloră Ma
ghiari și AustriacI, cari vreu să se re- 
întorne în patriă și cari cu documente 
dela consulată potă dovedi, că nu au 
avere. — Va să 4ică numai Maghiariloră 

li-se facă aceste favoruri, er concetățe- 
niloră loră nemaghiari nu ? Apoi drep
tate e asta ?

*♦ *
Defraudare. Viceprimarulădin Agram, 

Ferdinand Kallabar, ca bărbată de în
credere ală institutului oră.șenescă de 
asigurare „Croația", a defraudată 40,000 
fi. și a falsificată mai multe polițe pe 
diferite nume. Kallabar s’a împușcată 
în momentulă când era să fiă arestată.

* * *
Mare înghețată. La Constanța (Do- 

brogia) marea a înghețată în distanță 
de doi chilometri dela mală, lucru ce 
de multă nu s’a mai vădută, dice „Ro- 
mânulă".

Școla fle fete a Associațiiinei.
„Transilvania" în numărulă său 

mai nou vorbindă despre școla superidră 
de fete din Sibiiu a „ Associațiunei Tran
silvane" 4ice între altele :

Pe semestrulă primă din anulă 
1888,9 în cele patru clase civile sevădă 
îmatriculate 73 eleve, eră în internată 
43. In totă casulă cifre respectabile a- 
cestea, decă vomă lua în considerațiune, 
că în scurtulă timpă de doi ani e preste 
putință ca ună institută nou să ajungă 
la cunoscința tuturoră classeloră și cer- 
curiloră interesate de elă și să’șl înte
meieze ună renume, chiar și în casă 
când nu ar fi combătută de nici ună ad
versară, pe față seu întru ascunsă. Dela 
1 Februarie'.înainte se primescă eleve în 
tote clasele pe sem. II-lea, cum și în in
ternată, pe lângă condițiunile cuprinse în 
regulamentă.

Cu câtă se voră îmulți elevele, cu 
atâtă și spesele voră de cresce. Din 
dina în care Associațiunea, seu mai esact 
însăși națiunea, va îngriji de ună fondă 
sigură, din ală cărui venită regulată să 
potă fi plătiți profesorii, spesele interna
tului de fete potă să scadă la 15 fi. pe 
lună, eră didactrulă seu taxa școlastică 
la 10 fi. pe ană. Spesele internatului 
în acelă casă fericită ară putea fi și mai 
mici, decă nu amă sci cu toții, că tine
rimea de sexă femeescă cere cu totulă 
alte îngrijiri de natură delicată, care la 
tinerimea de sexulă bărbătescă nici din 
au4ă nu suntă cunoscute. 

Desbaterile asupra legii militare.
Deputatulu Czirer combate proieetulă, 

fiindcă măresce sarcinele militare peste 
măsură, ceea ce numai în interesulă 
unei puteri militare naționale ar fi er- 
tatu să se facă. Chiar și în privința 
dreptului publică proieetulă însemneză 
ună regresă și față cu milițiile (land- 
vehrulă și honve4ii) i-s’au dată minis
trului de răsboiu astfelă de drepturi, 
încâtă pănă la o deplină unificare numai 
câțiva pași îi mai trebue.

Algernon Beotliy susține proieetulă. 
Temerile suntă neîntemeiate. Dietei îi 
remâne dreptulă și după 10 ani d’a în
cuviința ori nu recruți, precum va cere 
interesulă și binele țării. Vorbitorulă 
se declară și pentru disposițiunile pri- 
vitore la voluntari și recomandă proiec- 
tulă spre primire.

Fenyvessy combate violentă proiec- 
tulă. Elă aprobă ființa și basa alianței 
cu imperiulă germană, der nu ca fiindă 
subordonată, ci ș Germania să aprețieze 
valorea alianței. E gata a acorda totă 
ce e necesară pentru apărarea comună, 
der nu cu prețulă călcării constituției 
ori a dejosirii tinerimei și a culturei 
patriei. Vorbitorulă acceptă moțiunea 
lui Apponyi.

Contele Iuliu Andrassy combate con- 
cepțiunea lui Apponyi, care a disă, că cul
tura ungurescă trebue să pătrun4ă tote sin
guraticele instituțiunl ale statului. Decă 
din acestă punctă de vedere nu se face 
nici o escepțiune la armată, care e o 
instituțiune comună, atunci pentru ce 
să nu mergemă mai departe la afacerile 
esterne, la diplomația? Când se 4ice, că 
afacerile comune trebue să fiă pătrunse

de cultura ungurescă, urmeză de aci, că 
și de cultura austriacă trebue să fiă pă
trunse, și în casulă acesta nu e altă re- 
solvare, decâtă a separa instituțiunea în 
două părți și a basa pe una pe cultura 
ungurescă, pe cealaltă pe cultura aus
triacă. Aplicândă acesta la armată, amă 
ajunge acolo, ca acei oficeri, cari esă 
din institutele de aci, să potă servi numai 
în Ungaria, ceilalți numai în Austria. 
Der decă vremă să susținemă comuni
tatea armatei, atunci și basa corpului 
oficerescă și a educațiunei lui trebue să 
fiă neapărată comună. Primesce pro- 
iectulu.

Ministru-președinte Tisza răspunde 
lui Fenyvessy, care a imputată, că biu- 
roulă oficială telegrafică, susținută de 
stată, împărtășesce pressei vieneze scurtă 
ort chiar de locă vorbirile deputațiloră 
oposiționall, pe când ale celoră guver
namentali le împărtășesce pe largă. Mi
nistrulă Tisza 4ice> că guvernulă n’a 
dată nici o instrucțiune biuroului, ce și 
cum să comunice desbaterile. Decă biu- 
roulă e -vinovată, foile să cera a’șl face 
datoria. Elă crede însă, că raportă s’a 
trimisă, der foile vieneze nu l’au publi
cată. Și în acestă privință ministru- 
președinte ungurescă nu pote dispune. 
„Eu m’așă bucura — 4'se Tisza — decă 
vorbirile, precum și a deputatului Feny
vessy, s’ar publica pe largă, căci acesta 
n’ar pute decâtă să folosescă partidului 
nostru".

Acusiu Beothy respinge proieetulă, 
care face aprope imposibilă regularea 
finanțeloră ungurescl. Elă salută din 
inimă alianța cu Germania, der tracta- 
tulu nu obligă monarchia austro-ungară 
să sporescă înarmările. Alianțele se ’n- 
cheiă nu ca să îmulțescă sarcinele, ci 
ca se le ușureze. Vorbitorulă mai dise, 
că partidulu său (oposiția moderată) nu 
luptă contra culturei germane, ci în 
contra germanisării. Recomandă spre 
primire moțiunea lui Apponyi.

Barday voteză proieetulă cu totă 
liniștea, pentru-că nici cheltuelile nu le 
voră spori cum a socotită Horanszki, 
nici o încălcare a constituțiunii nu în
semneză deși în textă votarea anuală a 
contingentului recruțiloră nu e îndeajunsă 
esprimată. Disposițiunile privitore la 
voluntari le acceptă, voluntarulă să de
pună esamenulă de oficeră ; der să li-se 
facă posibilă acesta și prin depunerea 
esamenului în limba ungurescă, limba 
germană însă să formeze ună obiectă 
de instrucțiune. Primesce proieetulă în 
generală.

Ig. Helfy voteză pentru moțiunea 
lui Ugron și pentru armată ungurescă 
de sine stătătore. In § 14 vede vorbi
torulă o provocare a națiunei ungurescl, 
ca și cum i-s’ar 4>ce: Pănă acum voi 
n’ațl fostă mulțămiți cu legea militară, 
acum vă ceră jertfe și mai mari; der 
ca pe viitoră să nu mai fiu espusă nici 
unei astfelă de neplăceri, nu vă va mai 
fi permisă să vorbiți în totală asupra 
puterii militare, recruții însă trebue să’i 
dațl punctuală.

Ladislau Tisza 4ice, că întrega Eu
ropa se află într’o situațiune, care o si- 
lesce a se înarma, pănă și liberala și 
neutrala Belgiă se înarmeză. înaintea 
acestei situațiunl trebue să se plece ort 
cine, decă nu voesce să rămână neapă
rate grănițele patriei. Vorbitorulă jus
tifică disposițiunile relative la voluntari. 
Ce privesce cestiunea limbei, nu-i vorbă, 
aspirațiunile sale nu i-le ’ndestulesce, 
totuși vede în ceea ce s’a pusă în per
spectivă ună progresă. Recomandă pro- 
iectulă.

V. lllyes respinge proieetulă și vo
teză pentru moțiunea lui Ugron.

Iuliu Horvath e în generală pentru 
proiectă, fiindă că prin votarea lui se 
oferă mijlocele necesare pentru apărarea 
națiunei, a statului, a monarchiei și a 
tronului. Ce privesce § 14, elă pune 
greutatea pe aceea, că ore cu cale și 
necesară e a face fără motivă seriosă 
modificări mai mart, ori mai mici, esen
țiale ori neesențiale în astfelă de dispo- 

sițiunl ale legii, care formeză așa 4icendă 
o lege fundamentală. Der elă vede ună 
astfelă de motivă temeinică în aceea, că 
modificările le ceră interesele celuilaltă 
stată ală monarchiei. Admite însă, că în 
§ 14 suntă menținute garanțiile princi
pale cuprinse în legea din 1868; der nu 
e aplecată a învăli în întunerecă, fără 
motivă seriosă, o disposițiune clară, care 
liniștesce națiunea. într’o monarchiă dua
listă nu trebue să se facă dependente de 
întâmplările răsboiului ori de puterea 
militară acele drepturi ce și le eluptă 
ori păstreză unulă ori celalaltă stată. 
De aceea formularea § 14 îlă îngrijesce, 
că proieetulă de lege, decă nu înlătură 
o disposițiune cardinală a legii, celă pu
țină o învălue în ore-care întunerecă și 
așa se pote întâmpla ca pactulă econo
mică și financiară să devină o formă 
golă. Vorbitorulă nu se mulțămesce nici 
cu aceea, că în privința limbei ungurescl 
se va purta de grije în instrucțiune și 
că ministrulă e avisată prin resoluțiune 
să facă acesta. Speră în fine să nu se 
întâmple ca elă să trecă din partidulă 
guvernului, pe care l’a urmată pănă acum, 
într’ună partidă, unde suntă atacați aceia, 
pe cari i-a sprijinită pănă acum.

Ministru - președinte Tisza 4ice cu 
privire la § 14, că în proiectă nu pote 
fi vorba despre aceea, ca ună stată ală 
monarchiei să se estin4ă pe socotela ce
luilaltă, căci atunci ar fi și elă în contra 
acesta. In § 11 ală legii de mai nainte 
era stabilită efectivulu de răsboiu. In 
§ 14 ală proiectului se stabilesce contin- 
gentulă anuală de recruți, presupunân- 
du-se votarea anuală. Acestă disposițiă 
nu se pote modifica timpă de 10 ani, 
decâtă printr'ună proiectă ală guveme- 
loră cu consimțământulă preînaltului co- 
mandantă ală armatei, deci totdeuna se 
cere aprobarea legislativei. Ministrulă 
4ice că decă e nevoiă, e gata să dea 
la protocolă o declarațiune a guvernului, 
că urmarea acestui paragrafă nu pote fi 
alta, decâtă aceea că, decă înainte de 
espirarea celoră 10 ani nu s’ar stabili o 
înțelegere pentru o durată de timpă ho- 
tărîtă mai scurtă ori mai lungă pe te- 
meiulă propuneriloră ce s’ar face la 
timpă, să se ceră atunci legislativei, ca 
legea esistentă (în casulă de față cea 
nouă) să se prelungescă pe ună ană, pănă 
ce s’ar stabili o înțelegere. Recomandă 
proieetulă spre primire.

întâmplări d.iferite.
Focă. In castelulă din Zsomboly 

ală contelui Csekonics a isbucnită ună 
focă, care în scurtă timpă consumă 
multe obiecte prețiose aflătore în acestă 
castelă. Intre altele a arsă ună scaună 
sculptată cu multă artă, ală căruia preță 
era socotită în 15,000 de franci. Foculă 
l’a pricinuită încăl4irea cu gază aeriană 
a castelului, care deși din causa ernei 
nu era locuită, trebuia însă să fiă încăl- 
4ită mai alesă pentru pomposa grădină 
de ernă, ce asemenea că4u jertfă flacă- 
riloră. Abstragendă dela obiectele de 
artă, paguba totală se socotesce la 
35—40,000 florini.

Din comitatulu Făgărașului
Țdra Oltului, la sferșitulă a. 1888.

Domnule Redactoră! Din acestă ne
fericită oomitată forte puțină s’a scrisă 
și mai puțină se scrie de ună timpă în- 
coce, așa încâtă ar crede omulă, că lu
crurile mergă de minune bine, pe când 
ele mergă de minune rău.

înainte de a intra în meritulă lu
crului, trebue să constată, că bine a 4isă 
cine a cjisîl, cumcă: „Pănă când nu se 
va forma și la noi Românii acelă areo- 
pagă supremă — adecă opiniunea pu
blică — înaintea căruia să fiă siliți a se 
pleca toți aceia cașl voescă a trăi în so
cietatea românescă, — ba chiar și străinii 
cari trăescă din sudorea românescă, a- 
daugă eu — pănă atunol de îndreptare 
nu pote fi vorba!

In acestă nefericită țeră, și mai ne
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fericită ca comitată, poporalii îmbrân- 
cesce cu totulă la pământii, din causa 
sărăciei celei mari. Nu scie, bietulă, pe 
ce ar mai putea face parale, pentru a 
pute suporta sarcinele cele multe puse 
pe spatele lui, și a acoperi darea mare 
ce-lti apasă greu. Dovadă, cumcă să
răcia șl-a ajunsu culmea, abstragândă 
dela aceea, că massa poporațiunei este 
înglodată în datorii până în grumazi, 
așa încâtii are mai multă datoriă, decâtă 
avere, voiu aminti numai următorea îm
prejurare :

Ți-se rupea inima, vădendii în aju- 
nulii Crăciunului nemțescă, trecândă sute 
de căruțe încărcate cu servitori, cari 
veniau dela Cisnădiă pe sărbători acasă, 
unii cântândă, der mai mulțl plângândă 
pentru că cei mai multi la reîntorcere 
nu’șljmai aflară în vieță seu tata, seu mama 
seu frații, seu surorile. Acestă rău, ce 
l’a produsă sărăcia, nu numai că nu 
scade, din contră mereu cresce. Și care 
să fiă causa acestui rău, a sărăciei? „Dela 
capă se împute pescele.“ Răulă, — ca să 
nu mă estindă prea departe — zace în 
linia ântâiu în conducătorii comitatului 
și în specie ai administrațiunei, cari pănă 
astădl stăruiescă în nechibzuita lord cre
dință, cumcă: poporală ar fi pentru ei 
și nu ei pentru poporă !

Totă administrația în Comitată, și 
mai cu semă dela restaurarea oficiali- 
loră, nu este altceva, decâtă tragerea în 
cercetări criminale și disciplinare a u- 
nora dintre oficialii comitatensl și comu
nali, cari cercetări dureză cu anii și nu 
mai au sfîrșită. Cele mai multe posturi, 
atâtă la Comitată, câtă și la Preturi 
suntă mai tote substituite după capri- 
țiulă unuia și altuia. Ca să nu fiu prea 
lungă și în modulă acesta să abuseză de 
paciința D-Vostră și a publicului, lasă 
centrală și trecu de-a una în provincia, 
carea va ilustra în deajunsă centrală!

Voiu trece la cerculă Șercaia. Decă 
ar fi fostă cineva, care să fi privită cu 
ochi ageri la administrația de pănă acum 
din cerculă Șercaia, s’ar fi luată cu ma
nile de pără. La pretura din Șercaia, 
fostulă pretore alesă, vice-pretorele, după 
cum era atunci când s’au alesă, cance- 
listulă, ba chiar și servitorulă se află 
suspendați și trași în cercetare crimi
nală, care este în curgere mai bine de 
3 ani de dile, fără de a se sfârși. De 
atunci și pănă astăcjl a fostă și suntă 
locurile de oficiali totă substituite după 
chipul și asemănarea lor! Abia cu prima 
Oct. a. c. s’a putut afla totuși un bărbat 
destoinică pentru a spăla rugina și a 
aduce agendele în ordine, și acesta prin 
strămutarea primă-pretorelui Alesandrn 
Belle dela pretura Brăneană la Șercaia, 
uniculă bărbată desvoltatu în tote afa
cerile de administrațiune ; der și acum 
ca pretore-substitută este erășl ună fa
vorită ală celoră de susă, adusă de pe 
la Bergeșă, er cancelistă ună fostă me- 
seriașă de profesiune măsară.

In acestă cercă pretorială, pe lângă 
oficialii dela pretură, suntă suspendați și 
notarii cercuali din Perșani și Veneția 
inferidră, precum și din Șinca vechiă și 
trași în cercetare disciplinară, care du
reză cu anii și nu se mai finesce.

La acestă pretură a fostă mai tot- 
deuna rău. Răulă a crescută cu deose
bire dela anulă 1883 și pănă la l-a Oc- 
tomvre a. c. Slujbașii de pănă acum dela 
pretură, nu-i vorbă, s’au și dusă ca și 
când nu ar mai fi fostă, păcatele loră 
însă nu sciu cine le va ispăsi. Se vede 
treba, că în lumea acesta nu’șl voră lua 
răsplata cuvenită după faptele loră, pen
tru că’și găsescă protectori de feliulă 
loră, cari îi aplică ca scriitori pe la Co
mitată seu pe airea, în locă să fiă puși 
la loculă ce li se cuvine*)  celă puțină 
pănă când li se voră termina cercetările 
criminale și disciplinare.

*) După cum a fostă vorba în represen- 
tanța municipală, 17 mii ar costa reparaturile 
închisorii comitatului. Sărace poporă română, 
ține bine spatele.

Ca să mă mai ocupă cu activitatea 
flăcăruia din cei de soiulă acestora mai 

că nu se plătesce. Cu ună cuvântă: a 
fostă rea! Voiu aminti numai ună lucru 
săvârșită sub ună „Română“. Pre când 
se afla dânsulă ca pretore la Șercaia, 
la recomandarea altui „Română“ s’a a- 
lesă de medică cercuală ună Jidovă, în 
care poporală nu are nici o încredere, 
dovadă e, că părinții copiiloră se ducă 
pănă la Făgărașă, ca să le vaccineze 
copii, și trecă pe dinaintea casei medi
cului loră. Fiindă ămenii săraci și Fă- 
gărașulă departe, nu potă totdeuna să 
mergă acolo, de câte ori au pre cineva 
bolnavă, și așa se întâmplă, că unii moră 
în florea etății, numai la mediculă loră 
nu se ducă, pentru că n’au încredere 
în elă. Asta-i o stare destulă de tristă.

(Va urma.)

Literatură.
„Romănische Revue“, singurulă or- 

gană redigiată în limba germană, care dă 
informațiunl despre Români, edată de Dr. 
Corneliu Diaconovich, apare dela anulă nou 
în Viena.

Broșura I pentru Ianuariu 1889, care 
e mai de multă gata, se va pute espeda 
acum, după ce direcțiunea a corăspunsă 
prescrieriloră legiloră de pressă austriaco. 
Ea are următorulă cuprinsă:

Zum Jahreswechsel. — Ludwig Mo- 
csdry uber die. Nationalitătenfrage in Uu- 
garn. — Die Sachsen in Siebenburgen. 
(ZurHeltauerAbgeordnetenwahl).—Rund- 
sc7zau(Eranouă von P. Carp.—Der Mădchen- 
markt in Siebenburgen. — Die Macedo- 
Romănen in Wien). — Finiges Uber den 
Gang und die Entwickelung der theol. u. 
cler. Cultvr in der Bucovina. Von Isidor 
Ritter v. Onciul. — Die Colinda, ihr Ur- 
sprung und ihre astronomische Bcdeutung. 
Von S. Mangiuca. — Dora d’Istria. (Afit 
portrait). — „ Geschichte der Romănen im 
traj. Dacien“. Von A. D. Xenopol, bespr. 
v. P. Brosteanu. — Bin Române.... (Ge- 
dicht, deutsch u. romănisch.) — Littera- 
tur u. Kunst. (Sieben offene Briefe an 
Konig Carol v. Romanien. — Die Serben 
und die romănische Litteratur.)

„Romănische Revueu costă pe ană 
10 fl. pentru Austro-Ungaria, 12 mărci 
pentru Germania și 20 franci pentru cea
laltă străinătate.

Scrisorile și banii pentru Direcțiune 
să se adreseze: an die Hoftheaterbuch- 
druckerei I. B. Wallishauser, Wien, VIII. 
Lenaugasse 19.

Convorbiri Literare, ce apară odată 
pe lună în Bucuresci sub direcțiunea d-lui 
lacobă Negruzzi, au în Nr. 10 dela 1 Ia
nuarie următorulă sumară: Ochire is
torică asupra inamovibilității judecători- 
loră, de A. Papadopulă-Calimah; Ra- 
portulă lui Barbu Știrbeiu cătră Kasseleff 
(urmare); Ună drumă greșită (novelă), 
de Duiliu Zamfirescu ; Lascară Viorescu, 
trad, de A.; Aelius Lamia, Ad vâram, 
Archytas, trad, de D. C. Ollanescu; 
Hărții vechi, de G. I. Lahovary;; poesii 
poporale, de Alesiu V.; Bibliografia; Co
respondență.

Amiculîi Familiei, diară beletristică 
și enciclopedică literară cu ilustrațiunl; 
apare în Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni în mărime de câte 2—3 cdle 
și costă pe ană 4 fl., pentru Româ
nia pe ană 10 franci. Anulă XIII. 
Proprietară, Redactoră și Editoră N. F. 
Negruțiu. — N-rulă, 2 dela 15 Ianuarie 
conține: Ioană F. Negruțiu furmare); 
Natura în amorțelă (ilustrațiuue); Influ- 
ința mândriei (novelă org.), de Paulina 
Rovinară; Cele trei costume (poveste 
franțuzescă); Cum se împlinesce visulă 
(poesiă), de G. Simu; Cugetări despre 
valorea și desvoltarea caracterului, de Dr. 
Gregoriu Silași; Poesii de Heinrich Heine 
(poesiă), de C. Morariu; Despre amoră 
(conversațiunej, de Amicus ; Diverse ; Glu
me (cu două ilustrațiuul).

CxinvLXiiă,-
D-lă Ioană I. Gavetli și D-șdra Ma

ria I. Moroianu îșl voră serba cununia 
Joi în ,12 (24) Ianuarie a. c. în bise
rica Sf. Adormiri din Satulungă.

Ii felicitămă!

Mulțumită publică. *)
Subscrișii, în numele întregei comune, 

îșl țină de cea mai sântă datorință a-și 
esprima adânca loră recunoscință și 
mulțămită Ilustrităței Sale Domnului

♦> Suntă rugate și celelalte diare române a 
reproduce acestă mulțămită.

Iosifă Hossu, vicepreședinte la compta- 
bilitatea din Budapesta, care cu ocasi- 
unea comasațiunei în hotarală Ghirișu- 
lui română a dăruită din proprietatea sa 
de acolo pe sema scolei confesionale 
gr. cat. 2 jugăre de locă arătoră. Pentru 
acestă dară și pentru viulă interesă a- 
rătată față cu scola nostră confesională 
gr. cat. Eforia scolastecă aduce mărini
mosului dăruitoru cea mai profundă și 
căldurosă mulțămită.

Ghiriș'iltl română, 16 Ian. 1889.
Ionn Blaga. ■ Rnsu Ilii,

Cooper, paroch. coratoră prim.
Olteana Petru.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 23 Ianuarie. Partida 
independentă a liotărîtă se aducă 
în cameră unu amendam enta ce
rând se jure armata pe constitu- 
țiune.

BucurescT, 23 Ianuarie. Contra 
eventualei propuneri de a da în 
judecată pe fostulă cabinetă Bră- 
tianu voră vota și mai mulți con
servatori.

Berllnu, 23 Ianuarie. Consiliulă 
federală a primită proiectulă pri- 
vitoră la Africa orientală.

DIVERSE.
Din vieța lui Fridericu celu mare. 

Ună tânără Poloneză, care nu sciabobă 
nemțesce, se înroleză între granadirii 
din garda regelui. La sfârșitulă lunei, 
Friderică trebuia să trecă în revistă re- 
gimentulă. Căpitanulă companiei chiemă 
pe Poloneză și’i spune, că Friderică are 
obiceiu să pună următorele trei întrebări, 
pe rândă, soldațiloră pe cari îi vede 
pentru prima oră: 1) de câți ani ești ? 
2) de când ești în serviciulă meu? 3) 
ești mulțămită de superiori și de hrană? 
Ilă învăța apoi cum să răspundă la 
fiă-care întrebare la rândulă ei, pe 
nemțesce, ca să nu bage de semă Re
gele, că e străină. „La întâia întrebare 
vei răspunde: de două-deci și unulă 
de ani; la a doua să răspunzi: de o 
lună, și la a treia: de amândoue. (Alle 
beide.)

A doua di Friderică îlă vede și îi 
face cele trei întrebări obicinuite schim- 
bândă însă ordinea:

„De când ești în serviciulă meu?“
„De două-deci și unulă de anl“, răs

punde Polonezulă.
„Atunci de câți ani eștlu întrebă 

regele uimită.
„De o lună“, răspunde Polonezulă 

nepăsătoră.
„Cum? Atunci unulă din noi trebue 

să fiă nebună.
„Amendoi“, dise soldatulă, credândă 

că răspunde la cea de a treia întrebare 
obicinuită.

Căpitanulă s’a alesă cu 20 de 4*1®  
arestă de rigore.

Copiii! sălbaticii. Se scrie din Mecsică 
că în munții Santa Rosa, în apropiere 
de orașulă Tancalmitz, s’a găsită ună 
băiată sălbatică, care nu scie nici să vor- 
bescă.

Elă a fostă adusă la Tancalmitz și 
a fostă băgată într’o grădină încunju- 
rată cu gardă înaltă. Elă mănâncă cu lă
comie fructele din grădină precum și 
salată, rădăcini și flori. Pe dmenii ce 
trecă pe lângă dânsulă nici nu’i bagă în 
semă. Lumea credea, că e cu totulăino
fensivă. într’o 4*  însă elă apucă ună co
pila și începu să’lă mănânce. înainte ca 
să alerge omenii în ajutorală copilului, 
elă îi și mâncase obrazulă și o parte din 
brață. Cândă observă, că voră să'i ia 
copilulă, elă îlă strînse de gâtă pănă 
ce’lă omorî. Sălbaticulă a fostă legată cu 
ună lanță și acum nu se scie ce să se 
facă cu dânsulă.

Copiii! ucisu de elefanții. Menageria 
de pe bulevardulă Jaman din Bruxela 
are obiceiu de a’șl plimba pe stradele 
orașului elefanții și dromedarele spre a 
atrage lumea curiosă de a vede și alte 
animale. Lunia în săptămâna trecută trei 

elefanți din numita menageriă s’au oprită 
la nisce havusuii din hala de pește spre 
a se adăpa. Unulă din elefanți se de
părta puțină de ceilalți fără ca păzito- 
rală loră să observe. Apropiindu-se de 
ună altă havuz, detejacolo peste ună copilă, 
pe care’lă apuca cu trompa și’lă arunci 
spre zidă. Copilulă muri pe dată.

Bugetulii Papei. După bugetulă fă
cută pe anulă 1889, veniturile papali se 
urcă la 14,500,000 franci și cheltuelile 
la 8,489,000 franci, rămănândă astfelă 
ună escedentă de peste 6,000,000 franci.

Veniturile: banulă S-tului Petru 
7,500,000 franci; dobânda baniloră pla
sați în străinătate 2,500,000 franci; dă
rui! și altele 500,000 franci; ceea ce face 
ună totală de 12.500,000 franci, la cari 
mai trebue a adăuga 2,000,000 franci 
primiți pentru jubileu.

Cheltuielile: daruri făcute în Roma 
100,000 franci; daruri făcute în Italia, 
70,000 fr.; ajutore ordinare bisericeloră, 
150,000 franci; ajutore ordinare preoți- 
loră, 150,000 franci; pentru propagandă, 
670,000 franci; pentru serviciulă diplo
matică, 500,000 franci; pentru misi
uni 1,000.000 franci; pentru întreține
rea monumenteloră 250,000 franci; le
furile cardinaliloră, 2,000,000; pentru 
seminare, 2,250,000 franci; alte cheltuell.

Uragan ti. In 4ilele trecute au fostă 
în Pensilvania (America) furtuni, care 
au pricinuită mari stricăciuni și nenoro
ciri. Pănă acum nu s’a putută constata 
numărulă caseloră surpate, ală păduriloră 
devastate și ală naveloră înecate. Dărî- 
mându-se o constracțiă nouă la Pitts- 
burgă, au perită sub ruine 15 persone 
și alte 40 persone rănite au fostă scose 
de sub ruine. Pănă acum s’au surpată 
14 biserici, după cum spună soirile pri
mite. In Heading uraganulă a descope
rită casele; s’a întâmplată și o explosie, 
prin care casele au luată focă și au pe
rită în flăcări patra omeni. O fabrică 
de mătase a că4ută, îngropândă 200 
lucrători, în mare parte băețl și fete. Pănă 
acum s’au scosă 80 de cadavre. Orașele 
Sneburg, Harrisburg, Wiliamspart și 
Wheeling suntă în mare parte nisce 
ruine|; pretutindeni au perită dmenl. In 
Oarlisle s’a surpată arsenalulă și școla 
mai toți din lăuntru au fostă răniți seu 
uciși. In Pittsburgă n’a rămasă o casă 
întregă.

Cursul îi pieței Brașovu
din 21 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.22 Vând. 9.23
Argintă românescă - „ 9.10 n 9.15
Napoleon-d’orI - - - „ 9.52 n 9.55
Lire turcescl - - - „ 10.80 n 10.88
Imperiali - - - - „ 9.80 n 9.88
GalbinI „ 5.60 M 5.69
Scris, fonc. „Albina116°/0 „ 101— H ——

„ n „ 5% 98— n 98.50
Ruble rusescl - - - n 127— i» 128—
Discontulă - - - - 6V,-8\ pe anfi.

Cursulu la bursa de Viena
din 22 Ianuarie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0 -......................101.50
Renta de hârtia 5°/0 ------ 93.60 
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.40
Amortisarea datoriei c&ilorâ ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 98.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) - - —
Amortisarea datoriei câiloră terate de

ostil ungare (3-a emisiune) - - 116.50 
Bonuri rurale ungare ----- 105.10 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone ----- 104.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.60
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului..........................................125.70
Renta de hârtii austriacă - - - - 82.55
Renta de argintă austriacă - - - - 83 05
Renta de aură austriacă ----- 111.35 
Losuri din 1860 ................................ 140.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 886.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 813.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 311.40 
Galbeni împărătesei- ------ 5,67
Napoleon-d’orI . . ..............................- 9.54*/ I
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.10
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.64

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Qătză ono tații catitoti!
„Gazeta Transilvaniei" întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecjl de simpatia și de încredere ce le-a primită acestu organă de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincl4ecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei 4ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totu mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei*  a începută să apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fîe-care cți, erășl cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

De atunci încoce amu făcută totă ce ne-a statu în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtu în redactarea 4iarului câtă și în 
întocmirea sa esteribră, pentru care scopă amă isbutitu ca (Jiarulu să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăcji dela ună cjiaru, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporu atâtă de multă 
prigonită de sbrte. Prin urmare nu putemă 4ice ca amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astă4l când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea 4iai'isticei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tbte nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloru poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei" nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă să potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoru mai multe esențiale ameliorări în diarulă nostru.
Pe lângă programulu, ce l’amu observată pănă a4i la redactarea foii, suntemu deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pbte nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unu numără însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nbstră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună 4iarQ cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisă ca dela anulu nou 1889 îna
inte să mărimii în modu destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și să le întocmimu și să le
redactămu astfelu, ca să intereseze pe ori și ce cetitorii și să se pătă abona și separații.

Deschidemă der abonamentu la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fi. v. a.
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă diarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*,  cari voră costa pe ană numai 2 fl. V. a.

Rugămă pe abonați? noștri de pănă acuma, ca să stăruiască pe câtă le va sta în putință in cerculă domniiloră loră pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei" precum și pentru răspândirea în poporu a numereloră cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

Redacțiunea.
—3-----------

ABONAMENTE
„GAZETA TRAHSILVAITIET1

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni 
ană

Pentru România și străinătate:
trei luni
șese luni
ună ană

Pe
T)

T)

Pe
»

trei
șese 
ună

3
6

12

fi. — 
fi. — 
fi. —

10
20
40

franci
Yi

n

Abonamente la numerele cu data

pe 
pe 
pe

2 fi.
1 11.
50 cr.

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană...........................................................
șese luni ................................................
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
ană ..........................................................8 franci
șese luni....................................................4 „

pe trei luni ...................................................2
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

pe 
pe

Ad. 9924-1888. 2,3—1
tkv. szamhoz.

Arveresi hirietmenyi kivonat.
A brassoi kir. tdrvenyszek, mint telekkdnyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Țataru Gyorgy es Resnovân Gyorgy volkănyi lakds vegrehajtatonak Skiopu 
Avram alias Sânta vegrehajtâst szenvedo elleni 1116 frt. 89 kr., 73 frt. 14 kr. 
tokekdveteles es jar. irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassoi kir. tdrvenyszek te- 
ruleten levd, Ujfalu kozseg batârân fekvd az ujfalusi 771 sz. tkben A-|-a foglalt 
445/2 es 2689 hr. sz. vagy az ujfalusi 129 sz. tkben A-|-a foglalt 390, 391, 
1591 hr. sz. fekvokre es pedig a 445<'2 hr. sz. 160 frt. a 2689 hr. sz. fekvore 
6 frt. 50 kr., a 390 es 391 hr. sz. fekvore 160 frt. es 1591 hr. sz. fekvore az 
ârverest 2 frt. 50 krban ezennel megâllapitott kikialtasi ărban elrendelte, es 
hogy a fenuti ingatlanok az 18S!) evi Februar ho 4-ik napjăn delelott 9 orakor 
Ujfalu kdzseg irodâjâban megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kiki
altasi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsărânak 10°.'0-ăt 
keszpenzben , vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri 
rendelet 8. Ș-âban kijelolt ovadekkepes ârtekpapirban a kikuldott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881 : LX. t.-ez. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserdl kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgaltatni. 

Brassd, 1888 evi November hd 21-en.
A kir. tdrvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

6 A VISU.
Subsemnatulă facă onor, publică cunoscută, că d-lă 

Ioană Săbădeanu, la care am fostă mai multi ani anga- 
jatu ca maestru, ’ml-a predată confecționarea de încălță
minte. Lucrândă der d’aci înainte pe propria mea socotelă, 
me voiu sili a confecționa încălțăminte bună după modelu- 
rile cele mai nouă și din materialulă celiî mai solidă, 
cu prețuri moderate.

Atelierulă meu se află totă în curtea, locuinței d-llli 
I. Săbădeanu. Comande atâtă dupe mesură câtă și pentru 
orl-ce reparaturi se primescă din bunăvoința d-lui I. Săbă- 
deanu și în Prăvălia d-lui, Strada Căldărariloră No. 48o.

Cu înaltă stimă
G-eorge Olteanu,

pantofaru.

©
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AvisU d-lori abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemîî din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„GazeteiS precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Sosirea ji Dtarea trennrilorn si posteloro in Brasovn.
I. Plecarea tronurilor^:

I. Dela Brașovil la Pesta
Trenulu de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 dră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persane Nr. 308: 9 dre 46 minute înainte de amedl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sdra.


